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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 14. juni  2013, kl. 17.30. 
 

 

Afbud: Ella Pedersen 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Underskrift af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 22. maj 2013 blev underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af 

  protokol side 1181. 

  

4. Meddelelser. 

  

 Budgetlægning 

  

 Bestyrelsen er orienteret omkring status på budgetlægningen for 2014. 

 

 Budgetterne er udsendt til godkendelse ved de respektive afdelingsbestyrelser den 13. juni  

 2013. 

 

5. Lukket sag. 

 

6. Helhedsplansprojekter. 

 

 AB. modtog den 10. juni 2013 kvittering fra Landsbyggefonden på ansøgning vedr. afd. 15, 20  

 og 21.  

 

 Fonden vil senere vende tilbage med henblik på indhentning af yderligere oplysninger til brug  

 ved sagsbehandlingen vedrørende det nødvendige investeringsbehov for fysisk genopretning,  

 aftaler om besigtigelse af afdelingerne m.v. 

 

 På grund af almenboliglovens regulering af fondens økonomi, må gennemførelsen af sagerne  

 udstrækkes over en flerårig periode. En foreløbig behandling kan dog iværksættes, men en  

 besigtigelse, kan dog tidligst forventes om ca. 1 år. 
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6. Helhedsplansprojekter (fortsat). 

 

 Arbejdet med helhedsplanerne og konkretisering af projekterne kan fortsættes i  

 boligorganisationen. 

 

 Lejerne i de respektive afdelinger vil snarest muligt blive orienteret omkring ovenstående.  

 

 Silkeborg Kommune er orienteret omkring situationen. 

 

7. Ejendomsskat 

 

 Status på sager vedr. ejendomsskat (Rafn & Søn) er forelagt bestyrelsen. 

 

8.  Råbalance (boligorganisationen). 

 

 Råbalance for boligorganisationen er udsendt til bestyrelsen sammen med de øvrige  

 månedsbalancer. Ingen bemærkninger. 

 

9. Udlejningssituationen/fraflytning.  

 

 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. 

 Ingen bemærkninger. 

 

10. Ansøgning om tilskud 

 

 Foreningen for psykisk udviklingshæmmede søger om tilskud i forbindelse med afholdelse af  

 forårsfesten som fandt sted den 23. maj 2013. 

 Bestyrelsen bevilligede kr. 500,00. 

 

11. Personaleorientering. 

 

 Administration. 

 

  Inspektør, teknisk medarbejder (tidsbegrænset stilling), Michael Pedersen, har den 13. juni  

 2013 opsagt sin stilling med virkning pr. 31. juli 2013, grundet fast arbejde. 

 

 Ellers er personalesituationen stabil. 

 

 Ejendomsfunktionærer  

 

 Personalesituationen stabil. 

 

 

12.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Bestyrelsesmøde den 21. august 2013, kl. 18.30. 
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13. Eventuelt.  

    

  

 

 

__________________ __________________ ______________________ 

Grethe Rasmussen  Poul Meisler  Anders O. Sørensen 

 

 

__________________ __________________ ______________________ 

Karen Rod Jensen  Ulla Dinesen  Paw Andreassen  

 

 

__________________ __________________ 

Ella Pedersen  René K. Rasmussen 


